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   2021-2020  اجلامعي  موس لل  يف طور املاسرتملقبولني  للمرتحشني ا  الأوليةالنتاجئ  

 س ياس ية  ال علوم  القوق و شعبيت ال   % 20حصة    والاحتياط املقبولني  ني  املرتحش قامئة  
 

 س ياس ية ال علوم  ال قوق و شعبيت ال %  20حصة  :  املقبولني ني  حش رت امل قامئة    / 10

 

 الترتيب التوجيه  قرار اللجنة  معدل الترتيب  املترشح  ليسانس سم ال  اللقب

 1 قانون األعمال  ناجح 13.74 كالسيك حقوق  سارة  قطاطفة 

 2 القانون العام  ناجح 13.29 كالسيك حقوق  حمزة محدادي

 3 عام القانون ال ناجح 13.01 كالسيك حقوق  ز و فير بن ساحلي 

 4 قانون األعمال  ناجح 12.94 كالسيك حقوق  أمال  شبلي 

 5 القانون العام  ناجح 12.71 كالسيك حقوق  لبنى باي

 6 القانون العام  ناجح 12.64 كالسيك حقوق  اسمهان  زعلوش

 7 القانون العام  ناجح 12.58 كالسيك حقوق  سمية  بودينة

 8 ات املحليةير الجماع إدارة وتسي ناجح 12.54 كالسيك حقوق  ةنيمي معيزة 

 9 قانون األعمال  ناجح 12.38 كالسيك حقوق  شهيرة  محافظية 

 10 قانون األعمال  ناجح 12.28 كالسيك حقوق  سارة  قنزوح



 11 قانون األعمال  ناجح 12.24 كالسيك حقوق  عايب  رشدي

 12 ة امع  إدارة ناجح 12.22 كالسيك حقوق  شهيرة  بومولة 

 13 قانون األعمال  جحنا 12.22 كالسيك حقوق  مربوحة برباقي

 14 قانون األعمال  ناجح 12.22 كالسيك حقوق  نجية  عبيد

 15 قانون األعمال  ناجح 12.18 كالسيك حقوق  زهيرة  نايل

 16 قانون األعمال  ناجح 12.17 كالسيك حقوق  عبد الرزاق  ناصري 

 17 ألعمال قانون ا حجان 12.09 كالسيك حقوق  بدرة زرزور 

 18 قانون األعمال  ناجح 12.09 كالسيك حقوق  ودجن خليفة نب

 19 قانون األعمال  ناجح 12.07 كالسيك حقوق  سليم عقون 

 20 قانون األعمال  ناجح 12.04 كالسيك حقوق  عبد الحق حسناوي 

 21 قانون األعمال  ناجح 12.03 كالسيك حقوق  منى شالبي

 22 قانون البيئة  جحان 12.01 ق قو كالسيك ح سميحة  جعفري 

 23 القانون العام  ناجح 12.01 كالسيك حقوق  بشرة  بيسط

 24 الجماعات املحلية إدارة وتسيير ناجح 11.99 كالسيك حقوق  أغيالس  جربال 

 25 قانون األعمال  ناجح 11.98 كالسيك حقوق  حياة  دودو 

 26 القانون العام  ناجح 11.98 كالسيك حقوق  عبد النور  تمين 

 27 قانون األعمال  حناج 11.95 كالسيك حقوق  جمال الدين  بن عدة 

 28 والخدمات الرقمية  ةاإللكترونياإلدارة  ناجح 11.94 كالسيك حقوق  الخنساء  خلوفي 

 29 قانون األعمال  ناجح 11.94 كالسيك حقوق  رميلة  بروش

 30 القانون العام  ناجح 11.91 كالسيك حقوق  فطيمة يحياوي 



 31 عمال قانون األ  ناجح 11.88 كالسيك حقوق  لىيل زياينة 

 32 قانون البيئة  ناجح 11.79 كالسيك حقوق  ليندة طرش ي

 33 قانون األعمال  ناجح 11.78 كالسيك حقوق  ليلى رياحي 

 34 قانون األعمال  ناجح 11.77 كالسيك حقوق  نصرالدين  مسعودي

 35 قانون األعمال  ناجح 11.76 كالسيك حقوق  خديجة معريش 

 36 عمال قانون األ  ناجح 11.73 كالسيك حقوق  لزهر  مي اس

 37 قانون البيئة  ناجح 11.71 كالسيك حقوق  محمد الصغير  بلعيد

 38 قانون األعمال  ناجح 11.71 كالسيك حقوق  رستم  حجار

 39 القانون العام  ناجح 11.7 كالسيك حقوق  سليم بلوطي 

 40 ال عمقانون األ  ناجح 11.7 كالسيك حقوق  حسينة لعرابة

 41 القانون العام  ناجح 11.69 كالسيك حقوق  فتيحة  تومي

 42 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.68 كالسيك حقوق  عزوز مانع 

 43 قانون األعمال  ناجح 11.68 كالسيك حقوق  نادية  قليان 

 44 قانون األعمال  ناجح 11.67 كالسيك حقوق  داود  قرزة

 45 قانون العام لا ناجح 11.67 كالسيك حقوق  هدى بوزيت 

 46 والخدمات الرقمية  اإللكترونيةاإلدارة  ناجح 11.66 كالسيك حقوق  أحمد وي ملعا

 47 القانون العام  ناجح 11.63 كالسيك حقوق  أسماء  غومازي 

 48 قانون البيئة  ناجح 11.63 كالسيك حقوق  مريم  زليلف

 49 م لعاالقانون ا ناجح 11.63 كالسيك حقوق  نور الدين طيري 

 50 نون العام قاال ناجح 11.62 كالسيك حقوق  ريمة ريغي



 51 قانون البيئة  ناجح 11.6 كالسيك حقوق  عبد الرحمن  زياني 

 52 القانون العام  ناجح 11.6 كالسيك حقوق  عالوة  قونار 

 53 قانون البيئة  ناجح 11.6 كالسيك حقوق  نسيمة  مسعي 

 54 ملحليةالجماعات ا  وتسييرة ار دإ ناجح 11.59 كالسيك حقوق  نورالدين واضح 

 55 قانون البيئة  ناجح 11.59 كالسيك حقوق  وسيلة  بوعظم

 56 قانون البيئة  ناجح 11.58 كالسيك حقوق  علي معنصىر 

 57 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.57 كالسيك حقوق  صافية  قيرواني 

 58 قانون البيئة  ناجح 11.57 كالسيك حقوق  هشام  مخلوف 

 59 بيئة ن القانو  ناجح 11.56 يك حقوق كالس ال ما ي ز الهو 

 60 القانون العام  ناجح 11.56 كالسيك حقوق  بركاهم  بولحية

 61 إدارة وتسيير. الجماعات املحلية ناجح 11.55 كالسيك حقوق  منير  خالف

 62 القانون العام  ناجح 11.53 كالسيك حقوق  سهيلة  شهيلي 

 63 لعام نون اقاال حناج 11.51 كالسيك حقوق  دالل  درافة 

 64 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.5 كالسيك حقوق  سفيان  يمزل

 65 القانون العام  ناجح 11.47 كالسيك حقوق  فهيمة  نمير

 66 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.47 كالسيك حقوق  محمد وليد  بن شيخ 

 67 حليةات املالجماع  إدارة وتسيير ناجح 11.46 كالسيك حقوق  راضية  بن ذياب 

 68 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.45 كالسيك حقوق  مة زيدو  ديب 

 69 القانون العام  ناجح 11.45 كالسيك حقوق  عدالن عبد السالم 

 70 الجماعات املحلية إدارة وتسيير ناجح 11.43 كالسيك حقوق  نسيمة  كامل 



 71 القانون العام  ناجح 11.42 كالسيك حقوق  أسماء  صايم

 72 ؤسسات املالية ن املقانو  ناجح 11.42 كالسيك حقوق  عبد الغني لحسن  نب

 73 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.42 كالسيك حقوق  امين بلعليات 

 74 القانون العام  ناجح 11.41 كالسيك حقوق  فوزية بن مفتاح

 75 قانون البيئة  ناجح 11.4 كالسيك حقوق  سامية  علوش ي

 76 قانون البيئة  جحنا 11.4 قوق كالسيك ح يوسف معيوف 

 77 القانون العام  ناجح 11.39 كالسيك حقوق  هادية  دمقم

 78 قانون البيئة  ناجح 11.36 كالسيك حقوق  وهيبة  رقاد 

 79 القانون العام  ناجح 11.36 كالسيك حقوق  فوزية حوش ي 

 80 قانون البيئة  ناجح 11.36 كالسيك حقوق  ياسين خودير

 81 م القانون العا ناجح 11.36 حقوق  كالسيك صالح الدين فلكاوي 

 82 الجماعات املحلية إدارة وتسيير ناجح 11.35 كالسيك حقوق  فتيحة  رجاح

 83 قانون البيئة  ناجح 11.34 كالسيك حقوق  آمنة  مزهود 

 84 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.34 كالسيك حقوق  فريد زغيدة 

 85 ئة البيقانون  ناجح 11.33 كالسيك حقوق  مفيدة  عضيمي

 86 والخدمات الرقمية  اإللكترونيةاإلدارة  ناجح 11.33 كالسيك حقوق  جمال الدين  رزق للا 

 87 قانون البيئة  ناجح 11.32 كالسيك حقوق  بوراس شمس الهدى

 88 املالية  ساتؤسن املقانو  ناجح 11.32 كالسيك حقوق  كوثر مرابط 

 89 قانون البيئة  ناجح 11.31 كالسيك حقوق  ة دوني دابة

 90 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.31 كالسيك حقوق  شفيعة  جنون 



 91 إدارة عامة  ناجح 11.31 كالسيك حقوق  طارق  زرقوط 

 92 قانون البيئة  ناجح 11.3 كالسيك حقوق  سميرة  بري 

 93 عامة رة إدا ناجح 11.3 كالسيك حقوق  فاتح  بقة

 94 إدارة عامة  ناجح 11.29 كالسيك حقوق  وهيبة  بن عمارة 

 95 إدارة عامة  ناجح 11.28 كالسيك حقوق  هجيرة لعمارة 

 96 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.28 كالسيك حقوق  سمية  سعيداني

 97 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.28 كالسيك حقوق  ايمان بونعاس

 98 املالية  سساتاملؤ  قانون  ناجح 11.28 كالسيك حقوق  ريمة ب اكب

 99 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.28 كالسيك حقوق  مصطفى  فراحتية 

 100 إدارة عامة  ناجح 11.27 كالسيك حقوق  نجيب  بن الصيد

 101 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.27 كالسيك حقوق  توفيق زروق 

 102 لية سسات املاقانون املؤ  ناجح 11.27 ق ك حقو كالسي  ديعبد الحم طالب حسين 

 103 والخدمات الرقمية  اإللكترونيةاإلدارة  ناجح 11.26 كالسيك حقوق  ايمان مدنة 

 104 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.26 كالسيك حقوق  شهرة  غجاتي 

 105 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.26 كالسيك حقوق  ياسمينة  بوشارب 

 106 ات املالية املؤسسقانون  جحنا 11.26 كالسيك حقوق  خليدة ش بن دشا

 107 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.25 كالسيك حقوق  مليكة  بوعود

 108 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.25 كالسيك حقوق  ايمان لطرش

 109 قانون املؤسسات املالية  ناجح 11.25 كالسيك حقوق  صليحة نايلي

 110 مة ة عاإدار  ناجح 11.25 كالسيك حقوق  مليكة  دعو بو 



 111 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.25 كالسيك حقوق  فاطمة الزهرة  بن نية 

 112 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.24 كالسيك حقوق  حسام  دلفوف

 113 يةت املحلالجماعا إدارة وتسيير ناجح 11.24 كالسيك حقوق  عادل  غمرة 

 114 إدارة عامة  ناجح 11.24 كالسيك حقوق  ية مون عيفي

 115 لجماعات املحليةا إدارة وتسيير ناجح 11.23 كالسيك حقوق  شعبان  خليفت

 116 إدارة عامة  ناجح 11.23 كالسيك حقوق  مديحة  إبراهيم سالم 

 117 إدارة عامة  ناجح 11.23 كالسيك حقوق  هشام  شواق 

 118 لخدمات الرقمية رونية واتكلاإلدارة اإل ناجح 11.23 قوق سيك حال ك صبرينة مزلوق 

 119 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.22 كالسيك حقوق  رشيد  حب الحمص

 120 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.22 كالسيك حقوق  صرى  مشيش 

 121 امة إدارة ع  ناجح 11.22 كالسيك حقوق  عبد الرزاق  قاض ي

 122 كترونية والخدمات الرقمية لدارة اإلاإل  ناجح 11.22 كالسيك حقوق  سالف  صيفي

 123 إدارة عامة  ناجح 11.22 كالسيك حقوق  مصطفى  حدادي 

 124 إدارة عامة  ناجح 11.21 كالسيك حقوق  ريمة لحلوحي

 125 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.2 كالسيك حقوق  شافية  عيشون 

 126 عامة  إدارة اجحن 11.19 كالسيك حقوق  رشيد  ضيرخ

 127 إدارة عامة  ناجح 11.19 كالسيك حقوق  رضا  شايب 

 128 إدارة عامة  ناجح 11.19 كالسيك حقوق  المية  مخناش 

 129 إدارة عامة  ناجح 11.19 كالسيك حقوق  الربيع  عامر 

 130 إدارة عامة  ناجح 11.18 كالسيك حقوق  مبروك  ذيب 



 131 ارة عامة إد ناجح 11.17 كالسيك حقوق  ظةحفي يرشمع

 132 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.16 كالسيك حقوق  أحالم عواجة 

 133 إدارة عامة  ناجح 11.16 كالسيك حقوق  أحمد بن علي

 134 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.16 كالسيك حقوق  سمير بوهجة

 135 ترونية والخدمات الرقمية كلارة اإلاإلد ناجح 11.14 كالسيك حقوق  نجاة  اسبور 

 136 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.13 كالسيك حقوق  السعيد شعباني 

 137 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.13 كالسيك حقوق  حنان بوقحقوح

 138 الجماعات املحلية يروتسي إدارة ناجح 11.12 كالسيك حقوق  خليصة مزيهد 

 139 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.12 كالسيك حقوق  مريم  وسكف

 140 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.12 يك حقوق كالس نبيلة نقار 

 141 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.1 كالسيك حقوق  صبرينة غربي 

 142 ة والخدمات الرقمية كترونيلإلاإلدارة ا ناجح 11.1 سيك حقوق كال  ميدعبد الح عباس ي 

 143 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.1 كالسيك حقوق  سماح  شكور 

 144 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.1 كالسيك حقوق  يوسف بن شيخ 

 145 كترونية والخدمات الرقمية لإلارة ااإلد ناجح 11.09 كالسيك حقوق  سماح  خرباش

 146 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.09 كالسيك حقوق  سمية  سيبوس

 147 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.09 كالسيك حقوق  صهيرة  مخلوف 

 148 رقمية كترونية والخدمات اللاإلدارة اإل ناجح 11.08 كالسيك حقوق  أسماء  كتفي

 149 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل جحنا 11.08 كالسيك حقوق  الحاج العايب 

 150 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.08 كالسيك حقوق  سهام  العيدودي



 151 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح 11.08 كالسيك حقوق  فوزية مرزم

 1 حلية االدارة امل ناجح 12.31 ك ع سياسية كالسي  نإيما وف بن شن

 2 االدارة املحلية  ناجح 11.95 كالسيك ع سياسية  مسعودة  سبتي

 3 العالقات الدولية  ناجح 11.63 كالسيك ع سياسية  أحمد بوذراع

 4 العالقات الدولية  ناجح 11.46 كالسيك ع سياسية  فريال  خنفري 

 5 قات الدولية عالال ناجح 11.23 كالسيك ع سياسية  زهير  مداح

 6 العالقات الدولية  ناجح 11.14 كالسيك ع سياسية  نادية  دراوزية 

 7 العالقات الدولية  ناجح 11.08 كالسيك ع سياسية  عليمة بوالفخار 

 8 االدارة املحلية  ناجح 11.04 كالسيك ع سياسية  هجيرة بن فرج 

 9 حلية االدارة امل ناجح 11.04 كالسيك ع سياسية  ياسين مساهل 

 10 الدارة املحلية ا ناجح 11.02 كالسيك ع سياسية  ياسر  بودرع

 1 القانون العام  ناجح 16.57 2020ل م د  ميار  عبد الجليل

 2 القانون العام  ناجح 13.87 2020ل م د  مالك  تريرات 

 3 قانون األعمال  ناجح 13.75 2020ل م د  اية للا  كراش 

 4 ن البيئة انو ق جحنا 13.63 2020ل م د  خالد بعطاش

 5 القانون العام  ناجح 13.35 2020ل م د  أماني  ي حسان

 6 القانون العام  ناجح 12.78 2020ل م د  محمد أيمن  سواملية 

 7 قانون األعمال  ناجح 12.77 2020ل م د  وردة  بن قري 

 8 قانون األعمال  ناجح 12.73 2020ل م د  تقوى  شناح 

 9 لرقمية كترونية والخدمات الدارة اإلاإل  اجحن 12.64 2020ل م د  سندرة  بغور 



 10 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 12.35 2020ل م د  إيناس كركار 

 11 قانون البيئة  ناجح 12.32 2020ل م د  فارس  بلحداد

 12 إدارة وتسيير الجماعات املحلية ناجح 11.81 2020ل م د  سفيان  ثوابت 

 13 ليةإدارة وتسيير الجماعات املح اجحن 11.74 2020ل م د  اميمة  ساكر 

 1 العالقات الدولية  ناجح 13.84 علوم سياسية 2020ل م د  بلقاسم  سعيدي

 2 العالقات الدولية  ناجح 9.68 علوم سياسية 2020ل م د  حسين قنفود

 3 القانون العام  ناجح 12.15 ل م د سنوات سابقة  نصر الدين  عزوز

 4 قانون البيئة  ناجح 12.12 ة ات سابقل م د سنو  نور الدين ربوح

 5 قانون البيئة  ناجح 11.53 ل م د سنوات سابقة  جمال  بونوارة 

 6 إدارة وتسيير. الجماعات املحلية ناجح 10.62 ل م د سنوات سابقة  أيوب مبرك 

 7 قانون البيئة  ناجح 10.6 ل م د سنوات سابقة  رابح  كردوح 

 8 وتسيير. الجماعات املحليةارة إد ناجح 12.79 ل م د سنوات سابقة  عباس  حومة

 9 إدارة وتسيير. الجماعات املحلية ناجح 12.74 ل م د سنوات سابقة  مصطفى  قاسة 

 10 إدارة وتسيير. الجماعات املحلية ناجح 12.32 ل م د سنوات سابقة  هاجر  مداس ي

 11 قانون األعمال  ناجح 12.26 ل م د سنوات سابقة  زين الدين  بولعشب 

 12 ت املالية ن املؤسساقانو  ناجح 11.31 ل م د سنوات سابقة  عمر  يس ى بن ع

 1 االدارة املحلية  ناجح 10.68 ل م د سنوات سابقة ع س  فيروز  بوقشور 

 2 االدارة املحلية  ناجح 9.62 ل م د سنوات سابقة ع س  رحمة سيناطور 

 3 االدارة املحلية  ناجح 9.33 ل م د سنوات سابقة ع س  سيف الدين  شراد 

 4 املحلية االدارة  ناجح 9.24 ت سابقة ع س ل م د سنوا  جابر  ب مجدو 



 1 قانون املؤسسات املالية  ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  عبد املالك  عكوش

 2 قانون املؤسسات املالية  ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  فريد زغيدة 

 3 ية قانون املؤسسات املال ناجح اقية التفاطار ا  في في اطار االتفاقية  رضا  عيادي

 4 إدارة وتسيير. الجماعات املحلية ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  عبد الحكيم دهان 

 5 إدارة وتسيير. الجماعات املحلية ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  ميهوبي صالحي

 6 ية قانون املؤسسات املال ناجح اقية التفاطار ا  في في اطار االتفاقية  مبروك  ذيب 

 7 قانون املؤسسات املالية  ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  بوبكر بن عمراوي 

 8 قانون البيئة  ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  صديق خرخار 

 9 نية والخدمات الرقمية كترو لرة اإلاإلدا ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  بالل بلباشة 

 10 إدارة وتسيير. الجماعات املحلية ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  طارق  عيساوي 

 11 إدارة وتسيير. الجماعات املحلية ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  فيروز  رباش 

 12 وتسيير. الجماعات املحليةارة إد ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  صباح حازم

 13 قانون البيئة  ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  السعيد لبوخ

 14 قانون املؤسسات املالية  ناجح في اطار االتفاقية  تفاقية في اطار اال شريفة  العيدودي

 15 البيئة قانون  ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  سميرة  خدام للا

 16 قانون املؤسسات املالية  ناجح االتفاقية  في اطار في اطار االتفاقية  ل نوا عبد للا 

 17 قانون املؤسسات املالية  ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  طيبة  ميهوب 

 18 قانون البيئة  ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  اسمهان  زغلوش

 19 ة نون البيئقا ناجح في اطار االتفاقية  التفاقية اطار ا  في فارس  عوريب 

 20 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  مراد  بوزيد



 21 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  كمال  حليمي 

 22 ترونية والخدمات الرقمية كلارة اإلاإلد ناجح في اطار االتفاقية  تفاقية طار االفي ا ليع بوريو

 23 كترونية والخدمات الرقمية لاإلدارة اإل ناجح في اطار االتفاقية  في اطار االتفاقية  حمدان  جدادوة

 

 س ياس ية ال علوم  القوق و شعبيت ال %  20حصة  :  حتياطال  قامئة    / 20
 

 االحتياطتيب  تر  قرار اللجنة  معدل الترتيب  لليسانس تخصص ا م سال  قب الل  رقم التسجيل 

 1 احتياط  11.07 كالسيك حقوق  خديجة  مقالتي  358914

 2 احتياط  11.07 كالسيك حقوق  فاطمة الزهرة  بوطاوي  5081696

 3 احتياط  11.07 كالسيك حقوق  ليلى  ثابتي 5089991

 4 ياط احت 11.06 كالسيك حقوق  شريفة  العيدودي  800317

 5 احتياط  11.05 كالسيك حقوق  حليمة  بلهوشات   5069273

 6 احتياط  11.05 كالسيك حقوق  محمد اكلي   معتوق  3101815

 7 احتياط  11.05 كالسيك حقوق  اسيا لكحل  347705

 8 احتياط  11.05 كالسيك حقوق  سلمى نوري 5063849

 9 احتياط  11.05 كالسيك حقوق  سمراء  باشمار 320881

 10 احتياط  11.05 كالسيك حقوق  مسعود  ويعز  4028784



 11 احتياط  11.05 كالسيك حقوق  نسيمة  بن رضوان  1794/02

 12 احتياط  11.04 كالسيك حقوق  حميدة  ثابت 348870

 13 احتياط  11.04 كالسيك حقوق  فريد رقاد  3062579

 14 احتياط  11.04 كالسيك حقوق  فضيلة  بوقطوشة 3060319

 15 احتياط  11.04 كالسيك حقوق  الصالح  محمد بلعقون  3093916

 1 احتياط  11 علوم سياسية كالسيك خليفه  أميش  5065318

 2 احتياط  10.89 علوم سياسية كالسيك مفيدة سقني  369546

 3 احتياط  10.81 علوم سياسية كالسيك عبد المجيد  شريط 350133

 4 احتياط  10.79 علوم سياسية كالسيك عبد الحكيم  قدوج  379313

 


